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Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege  

pentru modificarea art. V din Legea nr. 273/2018  

pentru modificarea unor acte legislative 

------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare Avizul la proiectul 

de lege pentru modificarea art. V din Legea nr. 273/2018 pentru modificarea 

unor acte legislative. 

 

 

Prim-ministru              ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul justiției          Fadei Nagacevschi 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea art. V din Legea nr.273/2018  

pentru modificarea unor acte legislative 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea art. V din Legea   

nr. 273/2018 pentru modificarea unor acte legislative, înaintat cu titlu de 

iniţiativă legislativă (nr. 305 din 8 iulie 2020) de către domnul Dan Perciun, 

deputat în Parlamentul Republicii Moldova, și comunică următoarele.    

 Proiectul prevede extinderea cu un an a termenului de conformare a 

brokerilor de asigurare și/sau reasigurare la cerințele de capital, stabilit prin 

Legea nr. 273/2018 pentru modificarea unor acte legislative. Astfel, conform 

prevederilor proiectului propus, brokerii de asigurare urmează să suplinească 

capitalul social necesar desfășurării activității, după cum urmează: 

- 300 000 lei – în termen de 30 de luni;  

- 400 000 lei – în termen de 36 de luni.  

În acest context, se remarcă faptul că amendamentele la Legea nr. 407/2006 

cu privire la asigurări (operate prin Legea nr. 273/2018 pentru modificarea unor 

acte legislative) referitoare la majorarea capitalului social al intermediarilor în 

asigurări și/sau reasigurări au derivat din necesitatea alinierii procesului de 

supraveghere a asigurătorilor (reasiguratorilor) și intermediarilor în asigurări 

și/sau reasigurări autohtoni la reglementările Directivei 2016/97/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului UE din 20 ianuarie 2016 privind 

distribuția de asigurări (în continuare – Directiva 2016/97/UE), care prevede 

criteriile pentru activitatea intermediarilor respectivi, precum și cerințele privind 

capacitățile financiare ale acestora. Potrivit Directivei 2016/97/UE, se statuează 

cerința ca intermediarul să dispună de o capacitate financiară care să fie în 

permanență la nivelul de 4% din valoarea primelor anuale încasate și de 

minimum  de 18 750 euro.  

În acest sens, în art. 48 și 49 din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări 

au fost introduse cerințe noi privind cuantumul capitalului social al agenților de 

asigurare – persoane juridice (100 000 de lei) și majorarea cuantumului 

capitalului social al brokerilor de asigurare și/sau reasigurare (până la 400 000 de 

lei), cu posibilitatea adecvării în mod gradual a cerințelor față de capitalul social, 

după cum urmează:  

- 200 mii de lei – în termen de 6 luni;   

- 300 mii de lei – în termen de 12 luni;  
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- 400 mii de lei – în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a 

modificărilor operate prin Legea nr. 273/2018 pentru modificarea unor acte 

legislative (data intrării în vigoare -  22 ianuarie 2019).  

Ulterior, prin Legea nr. 84/2019 pentru modificarea unor acte legislative,   

s-au operat modificări prin extinderea calendarului prenotat, termenele 

corespunzătoare de conformare la cerințele de capital fiind de: 12, 18 și, 

respectiv, 24 de luni, astfel încât cuantumul capitalului social să fie ajustat în 

totalitate (400 000 lei) până la data de 22 ianuarie 2021. 

Pin urmare, corespunzător normelor în vigoare, până la data de 22 iulie 

2020 brokerii de asigurare și/sau reasigurare urmau să-și asigure existența 

capitalului social de 300 000 de lei. Potrivit datelor Comisiei Naționale a Pieței 

Financiare, la data de 29 iulie 2020, 36 din 40 de brokeri de asigurare și/sau 

reasigurare s-au conformat cerințelor de capital social, iar cei 4 rămași și-au 

conformat mărimea capitalului social la 200 000 de lei.  

Astfel, o nouă reeșalonare a termenelor de conformare inevitabil ar genera 

un impact de inegalitate în raport cu participanții onești și ordonați ai pieței care 

au depus eforturi adecvate pentru a se conforma literei și spiritului legii. 

De asemenea, este necesar de luat în calcul  că situațiile financiare în 2019 

ale acestei categorii de intermediari „neconformi” (4 la număr din 40) sunt 

satisfăcătoare. Respectiv, brokerii în speță au dispus de capacitatea financiară 

necesară (profit nerepartizat și dividende achitate) pentru majorarea capitalului 

social în conformitate cu prevederile cadrului normativ. 

Având în vedere cele expuse, precum și  gradul de conformare la zi a 

brokerilor de asigurare și/sau reasigurare la cerințele de capital prevăzute de 

legislație, inițiativa legislativă se consideră inoportună. 
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